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REGULAÇÃO 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE E DAS FINANÇAS Portaria n.º 334/2018 - Diário da República n.º 106/2018, Série II de 
2018-06-04   
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e 
da Secretária de Estado da Saúde  
Autoriza a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., a assumir 
um encargo plurianual até ao montante de 525.402,00 EUR, a que 
acresce IVA à taxa legal em vigor, referente à aquisição de reagentes de 
microbiologia 

MINISTÉRIO DA SAÚDE Despacho n.º 5571/2018 - Diário da República n.º 107/2018, Série II de 
2018-06-05   
Saúde - Gabinete da Secretária de Estado da Saúde  
Estabelece disposições sobre a implementação do Plano Estratégico do 
Baixo Carbono (PEBC) e do Programa de Eficiência Energética na 
Administração Pública (Eco.AP) nas entidades públicas do sector da 
saúde 

INFARMED Portugal entra na rede de investigação internacional EATRIS 

Hospitais e centros devem candidatar-se 
Portugal integrou uma rede europeia de investigação clínica e de 
medicina translacional, uma tipologia de investigação que facilita a 
transferência das descobertas científicas para as práticas e intervenções 
no dia-a-dia. Esta investigação responde a dúvidas concretas colocadas 
pelo médico relativamente a situações clínicas específicas. 
  
Lista retificativa de caducidade da comparticipação de medicamentos - 
maio de 2018 
Publica-se a lista definitiva de medicamentos (retificativa) para os quais 
foi decidida a caducidade da comparticipação por não comercialização 
no período de maio de 2018, por deliberação do Conselho Diretivo do 
INFARMED, I.P. datada de 28-05-2018, no uso das suas competências, e 
ao abrigo do n.º 1 da Circular n.º106/CD, de 07-07-2010. 
  
Regime de Preços e Comparticipações dos Dispositivos Médicos para 
Controlo da Diabetes (Última atualização em 05/06/2018) 
  
Listagem de dispositivos médicos incluídos no regime de 
comparticipação previsto na Portaria n.º246/2015, de 14 de agosto - 

4 a 8 de junho de 2018 

Saude@vda.pt 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115440341/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-06-04&date=2018-06-01&dreId=115440332
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115440341/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-06-04&date=2018-06-01&dreId=115440332
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115454122/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=115454086
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115454122/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=115454086
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/2677340
http://www.infarmed.pt/documents/15786/2293831/Lista+de+caducidade+maio+2018+-+Retificativa/6407c8fc-e0c5-4ae1-b0ef-ab410f744a25
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1644848/Listagem_Diabetes_Autorizados_2018_06_05/5850d806-6589-4d8e-8cb1-13d712565a2a?version=1.0
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1644848/Listagem_Diabetes_Autorizados_2018_06_05/5850d806-6589-4d8e-8cb1-13d712565a2a?version=1.0
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1644848/Listagem_C%C3%A2maras+Expansoras_Autorizados_2018_06_05/1dc58c0b-d2df-4043-a5f7-85d87da02d36?version=1.0
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Câmaras Expansoras (Última atualização em 05/06/2018) 
  
Listagem de dispositivos médicos incluídos no regime de 
comparticipação, previsto da Portaria n.º92-E/2017, de 3 de março - 
Dispositivos Médicos de Apoio a Doentes com Incontinência ou 
Retenção Urinária (Última atualização em 05/06/2018) 
  
Listagem de dispositivos médicos incluídos no regime de 
comparticipação, previsto da Portaria n.º 284/2016, de 4 de novembro 
(alterada pela Portaria n.º92-F/2017, de 3 de março), em vigor a partir de 
1 de abril de 2017 - Dispositivos Médicos de Apoio a Doentes 
Ostomizados (Última atualização em 05/06/2018) 
  

Publicação para efeitos do artigo 15º-A do Decreto -Lei n.º 176/2006, de 
30 de Agosto - pedidos de autorização de introdução no mercado de 
medicamentos genéricos 

COMISSÃO EUROPEIA  

DGO Listas das entidades que se encontram em incumprimento nos termos 
dos n.ºs 5 e 6 do art.º 7.º do DL 127/2012 de 21 de junho - Lista das 
entidades da Administração Central (reporte de março/2018) 

EMA Human Medicines ǀ Report: List of products granted eligibility to PRIME 
(updated) 

SPMS Lista de Entrada em Vigor dos CPA - 30-05-2018 

  
Lista de Entrada em Vigor dos CPA - 07-06-2018 

EFPIA EFPIA statement on Horizon Europe 

EFPIA welcomes the publication today of the Horizon Europe research 
framework program and its specific health cluster in the Global 
Challenges pillar. Research is a driver of health and growth in Europe 
underlining the importance of an ambitious health research program 

 

http://www.infarmed.pt/documents/15786/1644848/Listagem_C%C3%A2maras+Expansoras_Autorizados_2018_06_05/1dc58c0b-d2df-4043-a5f7-85d87da02d36?version=1.0
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1644848/Listagem_Incontin%C3%AAncia_Reten%C3%A7%C3%A3o+urin%C3%A1ria_Autorizados_2018_06_05/4e0b0b8f-0f4e-46c5-a033-ebe0e940f2e5?version=1.0
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1644848/Listagem_Incontin%C3%AAncia_Reten%C3%A7%C3%A3o+urin%C3%A1ria_Autorizados_2018_06_05/4e0b0b8f-0f4e-46c5-a033-ebe0e940f2e5?version=1.0
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1644848/Listagem_Ostomia_Autorizados_2018_06_05/351f3cac-c74f-4ce3-b642-9fead107b764?version=1.0
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1644848/Listagem_Ostomia_Autorizados_2018_06_05/351f3cac-c74f-4ce3-b642-9fead107b764?version=1.0
http://app.infarmed.pt/listpmg/default.aspx
http://app.infarmed.pt/listpmg/default.aspx
http://www.dgo.pt/execucaoorcamental/LCPA_ListaEntidadesIncumpridoras/ListaEntidadesACIncumpridorasDasNormasDL127-2012_marco2018.PDF
http://www.dgo.pt/execucaoorcamental/LCPA_ListaEntidadesIncumpridoras/ListaEntidadesACIncumpridorasDasNormasDL127-2012_marco2018.PDF
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500214862
https://www.catalogo.min-saude.pt/CEC/Publico/Documentacao2.aspx?TipoDoc=G
https://www.catalogo.min-saude.pt/CEC/Publico/Documentacao2.aspx?TipoDoc=G
https://www.efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/07062018-efpia-statement-on-horizon-europe/

